
 

 

 

 

 

 

 

Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani. 

Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter 

ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških 

dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji. 

Tenis Slovenija 

Ameriška ulica 8                     Ljubljana, 13. januar 2022 

1000 Ljubljana 
 
 

PRVI REGIJSKI SATELITI ŽE V SOBOTO, 22. JANUARJA 2022 
 

 

Spoštovani, 

kot ste verjetno že zasledili letos pričenjamo z organizirano izvedbo regijskih teniških turnirjev po imenu »regijski 

Sateliti«. Prilagojeni so igralcem, ki ne želijo tekmovati na turnirjih nacionalnega nivoja. Poskrbeli bomo, da se 

bodo merili s primerljivo kvalitetnimi nasprotniki in se pri tem zabavali in bili časovno učinkoviti.  

 

V drugi polovici januarja vaše igralce vabimo, da se udeležijo prvih Satelitov na lokaciji v vaši regiji. Rok prijav 

je v četrtek, 20. januarja 2022, do 23.59 ure. 
 

 

Regija Organizator Kategorije Prijave Vodja turnirja 

Osrednjeslovenska ŠD LTA do 12, do 14, nad 
14 let 

UTR Anja Regent 041-515-
055 

 ŠRD MAX LJ mini, midi, maxi 
tenis 

Na lokaciji, po oceni 
trenerja 

Marko Tekavec 041-
676-109 

Dolenjska TK Krka Otočec mini, midi, maxi 
tenis 

UTR Evgenija Burger 041-
922-084 

Primorska TK Proten mini, midi, maxi 
tenis 
do 12, do 14, nad 
14 let 

UTR Samo Bradaškja 040-
656-085 

Pomurska TK Murska 
Sobota 

mini, midi, maxi 
tenis 
do 12, do 14, nad 
14 let 

UTR Žiga Starčič 040-652-
261 

https://app.universaltennis.com/events/81012
https://app.universaltennis.com/events/81017
https://app.universaltennis.com/events/81019
https://app.universaltennis.com/events/81021


 

 

 

 

 

 

 

Savinjska TA Cokan mini, midi, maxi 
tenis 

UTR Robi Cokan 041-381-
387 

Koroška TK 96 do 12, do 14, nad 
14 let 

UTR Dejan Murko Hajtnik 
041-367-472 

 
 

Turnirji, na katere se lahko prijavijo samo igralci z UTR jakostjo od 0 do 1 ali ne-rangirani (UR) igralci, bodo 
potekali v eni ali več spodnjih starostnih kategorij, pri čemer velja, da deklice in dečki igrajo skupaj v istem turnirju 
in se jih po spolu ne ločuje. 
 

Kategorija Najnižja starost Najvišja starost Tip žoge 

MINI TENIS 6 let 9 let rdeča 

MIDI TENIS 8 let 11 let oranžna 

MAXI TENIS  9 let 12 let zelena 

DO 12 LET 9 let 12 let trda (normalna) 

DO 14 LET 12 let 14 let trda (normalna) 

NAD 14 LET 14 let 18 let trda (normalna) 

 

Igralec mora biti pred prijavo na turnir registrirani član Tenis Slovenije. Cena subvencionirane članarine za 
igralce Satelit turnirjev je 15 €. Registracijo v sistemu Tzsinfosys izvede klub, ki igralca registrira pod skupino 
»Satelit tekmovalec«. 
Prijava igralca na Satelit in plačilo prijavne, se izvede prek spletne platforme Universal Tennis (UTR). 
 

Podrobne informacije o sami organizaciji, sistemu turnirjev in podobno si lahko preberete na tej povezavi. 

Za morebitna dodatna vprašanja pa vam ostajamo na voljo. 

Veselimo se sodelovanja in novih skupnih uspešnih teniških zgodb. 

 

 

Katarina Obranovič O'Dell, 

  vodja nacionalnih turnirjev, UTR in Pro tenis 

 

 

           

 

https://app.universaltennis.com/events/81018
https://app.universaltennis.com/events/81013
http://www.tzsinfosys.si/
https://www.universaltennis.com/
https://www.tenis-slovenija.si/wp-content/uploads/2021/12/opis-dogodka-regijski-satelit.pdf

